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Diskussionsunderlag till föreläsningen Nätsmart

Efter att ni har lyssnat på Martina Söderholms webbinarium Nätsmart kan det vara bra att 
avsätta tid till att prata lite kring de frågor och funderingar som kommer upp i klassen. 
Nedan följer förslag på frågor att ställa för att få igång en diskussion. Dela upp klassen i 
mindre grupper eller diskutera tillsammans i helklass. 

Spel och appar

• Hur ofta pratar ni med okända människor när ni spelar spel online? 

• Är alla ni pratar med online alltid trevliga? 

• Hur gör ni om någon beter sig illa i ett spel eller i en app? 

• Finns det vissa spel eller appar där det förekommer mer kränkande behandlig än i  
andra? Vilka? 

• Går det att ta reda på om en person man träffar på nätet verkligen är den som han eller 
hon utger sig för att vara?

Mobbning

• Varför är det så lätt att mobba någon på nätet? 

• Är det svårt att säga ifrån till en kompis som du vet mobbar någon? 

• Kan man känna sig tvungen att vara taskig mot en klasskompis bara för att ens  
andra kompisar är det? 

• Tänker man på vilka följder mobbning kan få? 

• Kan det vara så att man tycker att det man gör eller säger inte är mobbning, utan att 
man i stället tänker ”det där är väl inte så farligt”? 

• Är man medveten om att allt man gör och skriver på nätet finns kvar där? 

• Vad kan man göra om man vet att en klasskompis utsätts för nätmobbning? 
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Naket, våld och skräck

• Ser ni ibland saker på nätet som skrämmer er? 

• Händer det att ni klickar på något men får se något helt annat än det ni förväntade er? 

• Vad gör ni när ni får se otäcka saker på nätet? 

• Undviker ni ibland att prata med era föräldrar för att ni tror att de kan bli upprörda när 
ni berättar vad ni har sett/varit med om på nätet?

Grooming

• Kan man vara säker på vem det är man pratar/chattar med på nätet? 

• Är det lätt eller svårt att ljuga om sin ålder på nätet? 

• Om man skulle bli tvingad av någon man pratar med på nätet att skicka bilder på sig 
själv naken, måste man göra det då? 

• Om en person skulle skriva ”om du inte skickar nakenbilder till mig kommer jag att 
skada dig eller din familj”, menar den då att han eller hon kommer att komma hem till 
er för att skada någon? 

• Hur kan man förstå att det är ett hot och inte en sanning? (Skulle personen verkligen  
avslöja sig genom att komma hem till er familj?) 

• Är det någonsin barnets fel när det har blivit tvingad att till exempel skicka nakenbilder 
på sig själv till någon på nätet? 

• Är ett barn ensamt om att bli utsatt, eller har den vuxna personen hotat många andra 
barn också, vad tror ni? 

• Är det okej att tvinga någon att skicka nakenbilder om den som gör det är lika gammal 
som en själv? 

• Är det okej att skicka nakenbilder till någon som inte har bett om bilderna?
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